INFORMACJA DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE
1. Zajęcia prowadzone są przy pomocy Platformy G Suite, aplikacja Classroom
2. Dokumentowanie lekcji przy pomocy e-dziennika
3. Za pomocą E- dziennika nauczyciele mogą również wysyłać zadania do realizacji,
przypomnienia o przekazanych zadaniach, zapowiedzi sprawdzianów i innych prac
kontrolnych.
4. Lekcje zdalne realizowane są zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
5. Uczniowie zobowiązani są zgłaszać się na zajęcia edukacyjne w rzeczywistym czasie
trwania lekcji.
6. Obecność uczniów odnotowywana jest zgodnie z przyjętymi zasadami.
7. Uczeń potwierdza obecność w czasie rzeczywistym trwających zajęć przez:
•

Zgłoszenie się w trakcie lekcji on- line,

•

Informacja na czacie- jestem, obecny itp.

•

Logowanie na platformie edukacyjnej- wychowanie fizyczne

8. Lekcja on-line trwa max 30 minut, podczas której nauczyciel wyjaśnia zagadnienia
z podstawy programowej, pozostałe 15 minut uczniowie realizują zadania zlecone
przez nauczyciela w tym odsyłanie zadań, nauczyciel w tym czasie pozostaje
do dyspozycji uczniów.
9. Dla uczniów nie posiadających warunków technicznych do uczestnictwa w zajęciach
zdalnych w okresie nauczania hybrydowego, zajęcia odbywają się w wyznaczonej
pracowni wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (po uprzednim
zgłoszeniu).
10. Lekcje on-line odbywają się z matematyki, języka polskiego, języków obcych,
przedmiotów rozszerzonych, przedmiotów zawodowych. Zajęcia z pozostałych
przedmiotów polegają na przesyłaniu uczniom zadań do samodzielnej realizacji.
Sposób sprawdzania przekazanych zadań ustala nauczyciel.
11. Materiały w formie cyfrowej udostępniane są za pomocą G-Suite lub e-dziennika
12. Materiały przygotowuje nauczyciel te same dla uczniów uczestniczących stacjonarnie
co i dla uczniów uczestniczących zdalnie (w wyniku kwarantanny)
13. Nauczyciel zapewnia zdalne konsultacje dla uczniów uczestniczących zdalnie
w zajęciach edukacyjnych, w terminie wskazanym w harmonogramie – dostępny na
platformie G-Suite
14. W trakcie realizacji nauczania hybrydowego realizowane są zadania wynikające

z Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej tj.
a) Indywidualne nauczanie
b) Rewalidacja
c) Zajęcia dodatkowe w ramach PPP
d) Język polski dla obcokrajowców
e) Zajęcia edukacyjne dla uczniów chorych przewlekle i pozostających na kwarantannie
15. Indywidualne nauczanie odbywa się zdalnie na wniosek rodzica, zgodnie z
harmonogramem tygodniowych zajęć dla danej klasy. W terminie realizacji przez klasę
stacjonarnego nauczania zajęcia indywidulane z uczniem z danej klasy odbywają się w
formie on-line, zaś w terminie zdalnym dla uczniów danej klasy, z uczniem
realizowane jest zdalne w formie przesyłania materiałów w czasie rzeczywistym zg. z
planem.
16. Rewalidacja odbywa się tylko stacjonarnie zgodnie z przyjętym harmonogramem
nauczania hybrydowego, dla uczniów z indywidualnym nauczaniem w tym czasie,
w formie on-line.
17. Zajęcia dodatkowe w ramach PPP, język polski dla obcokrajowców odbywają się tylko
stacjonarnie zgodnie z harmonogramem hybrydowego nauczania i ustalonym terminem
przez nauczyciela.
18. Zajęcia edukacyjne dla uczniów przewlekle chorych i pozostających w kwarantannie
odbywają się formie zdalnej, polegają na przekazywaniu materiałów takich samych jak
dla uczniów realizujących zadania w formie stacjonarnej. Uczniowie uczestniczący
w tej formie wsparcia w okresie nauczania hybrydowego uczestniczą
w nauczaniu zdalnym w tym samym okresie co klasa ucznia.

